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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan dibidang perekonomian selama ini telah banyak membawa 

akibat perkembangan yang pesat dalam dunia bisnis. Sejalan dengan hal tersebut 

banyak bermunculan perusahaan dagang yang bergerak pada bidang perdagangan 

barang khususnya barang eceran yang berbentuk toko, minimarket, department 

store (toserba), pasar swalayan (supermarket) dan lain-lain. Hal tersebut akan 

menimbulkan persaingan diantara perusahaan-perusahaan tersebut. Agar 

perusahaan dapat memenangkan persaingan tersebut mereka memanfaatkan 

peluang-peluang bisnis yang ada dan berusaha untuk menerapkan strategi 

pemasaran yang tepat dalam rangka untuk menguasai pasar. Penguasaan pasar 

merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh para 

pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, 

berkembang dan mendapatkan laba semaksimal mungkin. Salah satu contohnya 

adalah Indomaret. Indomaret merupakan minimarket yang bergerak dalam bidang 

perdagangan barang eceran yang terdapat hampir diseluruh kota yang ada di 

indonesia. Tujuan di bentuknya minimarket ini adalah untuk menarik perhatian 

konsumen dengan menggunakan strategi lokasi yaitu semakin mendekati daerah 

pemukiman penduduk. Dengan strategi tersebut konsumen-konsumen yang pada 

awalnya membeli di swalayan yang jaraknya jauh dari pemukiman kemudian 

beralih ke minimarket khususnya Indomaret dikarenakan karena efisiensi dan 

letaknya yang strategis sehingga dapat mengehemat waktu dan biaya. Namun 

seiring dengan berjalannnya waktu, ditambah dengan munculnya minimarket-

minimarket baru, keadaan Indomaret sendiri mulai tergeser. Banyaknya 

minimarket dengan berbagai strategi pasar yang digunakan membuat Indomaret 

harus bekerja lebih keras lagi agar tetap bisa bertahan dalam dunia perdagangan. 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/437/jbptunikompp-gdl-fitrisitis-21837-3-

unikom_f-i.pdf 
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Tabel 1.1  

Omset Pendapatan Indomaret Cabang Antapani Bandung  

Tahun 2013 dan 2014 

Periode Pendapatan 

Penjualan 

Jumlah Struk Rata-rata Belanja Per Orang 

2013    

Mei Rp.10,305,257 566 Rp. 17,438 

Juni Rp.10,043,402 558 Rp. 17,377 

Juli Rp.  9,846,674 590 Rp. 16,827 

Agustus Rp.  9,389,903 601 Rp. 16,697 

September Rp.  8,602,706 488 Rp. 16,611 

Oktober Rp.  8,251,472 435 Rp. 16,583 

November Rp.  8,068,446 416 Rp. 15,687 

Desember Rp.  7,912,633 457 Rp. 15,649 

2014    

Januari Rp.  7,196,413 459 Rp. 15,226 

Februari Rp.  6,778,976 393 Rp. 15,076 

Maret Rp.  7,196,413 393 Rp. 15,311 

April Rp.  6,585,275 377 Rp. 15,305 

Mei Rp.  6,505,615 379 Rp. 15,255 

http://elib.unikom.ac.id/disk1/437/jbptunikom-gdl-fitrisitis-21837-3-unikom_f-

i.pdf 

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai omset pendapatan Indomaret Cabang 

Antapani Bandung tahun 2013 dan 2014 menunjukkan bahwa omset pendapatan 

cenderung mengalami penurunan, namun demikian variasi atau keragaman 

produk, khususnya dalam tabel tersebut adalah produk sarapan cenderung 

meningkat (tabel 1.2). Dalam tabel 1.1 menunjukkan penurunan, salah satunya 

dapat dilihat pada pendapatan bulan Desember 2013 dengan jumlah rata-rata 

pembelian per orang sebesar Rp. 15,649 kemudian pendapatan mengalami 

penurunan pada bulan Januari 2014 dengan jumlah rata-rata pembelian per orang 

http://www.elib.unikom.ac.id/
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sebesar Rp. 15,226. Sedangkan peningkatan keragaman produk sarapan, salah 

satunya dapat dilihat dari produk baby food yang mengalami peningkatan pada 

bulan Desember 2013 ke bulan Januari 2014, dengan jumlah jenis produk dari 3 

meningkat menjadi 4 jenis produk. 

Tabel 1.2  

Daftar Kelompok Produk (Breakfast Food) Indomaret 

Kelom

pok 

Produk 

M

ei 

’1

3 

Ju

n 

’1

3 

Jul 

’1

3 

Ag

t 

’1

3 

Se

p 

’1

3 

Ok

t 

’1

3 

No

v 

’1

3 

De

s 

‘1

3 

Ja

n 

‘1

4 

Fe

b 

‘1

4 

M

ar 

‘1

4 

 

Ap

r 

‘1

4 

 

M

ei 

‘1

4 

Jumlah 

Jenis 

Produk 

Milk 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 

Baby 

food 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Bevera

ge 

10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 

Basic 

food 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Cookin

g oil 

and 

margar

ine 

3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

Spices 

and 

seasoni

ng 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 

Instant 

food 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Canne

d food 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Snack 

and 

biscuit 

7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 11 

Confec

tionary 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tobacc

o 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Meat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Chilled 

food 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Frozen 

food 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

http://elib.unikom.ac.id/disk1/437/jbptunikom-gdl-fitrisitis-21837-3-unikom_f-

i.pdf 

Indomaret selalu berusaha menyediakan barang yang beraneka ragam agar dapat 

memenuhi kebutuhan konsumennya. Karena salah satu unsur kunci dalam 

persaingan diantara bisnis eceran adalah ragam produk yang disediakan oleh 

pengecer. Oleh karena itu, pengecer harus membuat keputusan yang tepat 

mengenai keragaman produk yang dijual, karena dengan adanya macam-macam 

produk dalam arti produk yang lengkap mulai dari merek, ukuran, kualitas dan 

ketersediaan produk setiap saat seperti yang telah diuraikan diatas. Dengan hal 

tersebut maka akan memudahkan konsumen dalam memilih dan membeli 

berbagai macam produk sesuai dengan keinginan mereka. 

(http://elib.unikom.ac.id/disk1/437/jbptunikom-gdl-fitrisitis-21837-3-unikom_f-

i.pdf) 

Perilaku konsumen memang telah berubah. Niat untuk membeli suatu 

produk dan dimana tempatnya sepenuhnya ada pada tangan konsumen sendiri. 

Konsumen saat ini menginginkan tempat belanja yang aman, nyaman, lokasinya 

mudah dicapai, ragam barang yang tinggi dan sekaligus dapat dijadikan sebagai 

tempat rekreasi. Konsumen sudah mulai peduli dengan strategi bauran penjualan 

eceran yang dilakukan oleh para peritel. 

Indomaret Cabang Antapani Bandung memiliki 5 gerai yang berbeda, 

setiap gerai memiliki suasana toko yang berbeda, yang memudahkan dan 

kenyamanan konsumen dalam berbelanja barang kebutuhan yang diinginkan 

sehingga dapat meningkatkan volume penjualan mini market tersebut. Salah satu 

gerai Indomaret Cabang Antapani Bandung yang terdapat di Jalan Terusan Jakarta 

No 313 Bandung terdapat suasana toko yang nyaman karena memiliki display 

yang tersusun dengan baik, penempatan barang yang tersusun rapi, pencahayaan 

http://www.elib.unikom.ac.id/
http://www.elib.unikom.ac.id/
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yang cukup, area parkir yang luas, aroma yang wangi, suhu udara yang cukup, 

pramuniaga yang ramah. 

Beberapa alasan konsumen memilih belanja ke pengecer kecil antara lain 

adalah kenyamanan, lokasi dekat dengan rumah, harga relatif murah sama dengan 

pengecer besar serta barang yang tersedia lebih lengkap. 

(www.indonesiauniversityofeducation.com) 

Tabel 1.3  

Data Pengunjung dan Penjualan Indomaret Jalan Terusan Jakarta No.313 

Bandung 

Sumber : Observasi tanggal 8-13 April 2014 di Indomaret Jalan Terusan Jakarta 

No.313 Bandung 

 Jika dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap harinya toko ini 

mengalami kenaikan jumlah pengunjung dan pembeli, dan puncaknya terjadi pada 

saat akhir pekan terutama sabtu dan minggu dimana pada hari sabtu terjadi 

transaksi sebesar Rp. 120.000 untuk satu transaksi. konsumen melakukan 

transaksi sebesar itu untuk memenuhi kebutuhannya.  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, konsumen pada dasarnya 

memiliki niat beli yang berbeda-beda. Hal ini didasari dari data dimana setiap 

harinya ada peningkatan pengunjung baik hari biasa maupun akhir pekan. Namun 

juga adanya peningkatan pembelian di setiap harinya dengan masa puncak pada 

akhir pekan membuktikan bahwa dari sebagian pengunjung ada yang melakukan 

pembelian.  

Hari/Tanggal 

Hari Kerja Akhir Pekan 

Selasa 

8/4/2014 

Rabu 

9/4/2014 

Kamis 

10/4/2014 

Jumat 

11/4/2014 

Sabtu 

12/4/2014 

Minggu 

13/4/2014 

Pengunjung 53 78 112 130 188 203 

Pembeli 44 65 89 106 154 178 

Persentase 83% 83.3% 79.5% 81.5% 81.9% 87.7% 

Rata-rata 

harga barang 

Rp. 600 – 

Rp.25.000 

Rp. 600 – 

Rp.55.000 

Rp. 600 – 

Rp.50.000 

Rp. 600 – 

Rp.70.000 

Rp. 600 – 

Rp.90.000 

Rp. 600 – 

Rp.120.000 

http://www.indonesiauniversityofeducation.com/
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa keragaman produk merupakan salah 

satu faktor dalam meningkatkan penjualan. Penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan pengaruh keragaman produk terhadap penjualan yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh  Fure (2013). Selain keragaman produk, faktor yang dapat 

mempengaruhi penjualan, salah satunya yaitu suasana atau iklim dalam toko 

(store atmosphere). Penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh store 

atmosphere terhadap penjualan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Meldarianda 

dan Lisan (2010). 

Mengingat keragaman produk dan store atmosphere berpengaruh terhadap 

niat beli konsumen, maka penulis mengambil judul: “PENGARUH 

KERAGAMAN PRODUK DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP NIAT 

BELI KONSUMEN INDOMARET JALAN TERUSAN JAKARTA NO.313 

BANDUNG”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya 

dapat diidentifikasikan masalah penelitian ini  bahwa strategi keragaman produk 

dan store atmosphere yang dilakukan oleh Indomaret Cabang Antapani Bandung, 

tepatnya yang berada di Jalan Terusan Jakarta No. 313 Bandung, ternyata tidak 

berdampak pada niat beli konsumen.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan berdasarkan analisis mengenai 

keragaman produk dan store atmosphere dalam menentukan niat beli konsumen 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah strategi keragaman produk dan store atmosphere yang 

dilakukan oleh Indomaret Cabang Antapani Bandung tepatnya yang berada di 

Jalan Terusan Jakarta No. 313 Bandung ? 
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2. Seberapa besar pengaruh keragaman produk dan store atmosphere terhadap 

niat beli konsumen Indomaret Cabang Antapani Bandung tepatnya yang 

berada di Jalan Terusan Jakarta No. 313 Bandung ? 

3. Seberapa besar pengaruh keragaman produk terhadap niat beli konsumen 

Indomaret Cabang Antapani Bandung tepatnya yang berada di Jalan Terusan 

Jakarta No. 313 Bandung ? 

4. Seberapa besar pengaruh store atmosphere terhadap niat beli konsumen 

Indomaret Cabang Antapani Bandung tepatnya yang berada di Jalan Terusan 

Jakarta No. 313 Bandung ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini umumnya dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan perkuliahan tingkat S1 Jurusan Manajemen Pemasaran 

Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama. Dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap orang 

membacanya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana keragaman produk dan store atmosphere yang 

dilakukan oleh Indomaret Cabang Antapani Bandung tepatnya yang berada di 

Jalan Terusan Jakarta No. 313 Bandung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keragaman produk dan store 

atmosphere terhadap niat beli konsumen Indomaret Cabang Antapani 

Bandung tepatnya yang berada di Jalan Terusan Jakarta No. 313 Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keragaman produk terhadap niat 

beli konsumen Indomaret Cabang Antapani Bandung tepatnya yang berada di 

Jalan Terusan Jakarta No. 313 Bandung. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh store atmosphere terhadap niat 

beli konsumen Indomaret Cabang Antapani Bandung tepatnya yang berada di 

Jalan Terusan Jakarta No. 313 Bandung. 
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1.5 Kegunaan Hasil Penelitian  

 Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Akademis 

Dapat dijadikan bahan perbandingan dan pengembangan yang lebih mendalam 

untuk mengkaji bidang ilmu Manajemen Pemasaran khususnya terkait niat 

beli konsumen dengan keragaman produk dan store atmosphere. 

2. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan pemikiran, ide-ide, dan 

bahan masukan untuk perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya 

dalam pengembangan dari faktor strategi keragaman produk dan store 

atmosphere Indomaret Cabang Antapani Bandung tepatnya yang berada di 

Jalan Terusan Jakarta No. 313 Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


